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Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-

kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i 

jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-

tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget 

minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att 

ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. Det 

ökade ogrästrycket i kombination med ett eventuellt förbud mot glyfosat 

inom EU år 2022, det växande antalet herbicidresistenta ogräs världen över 

och en ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel, ställer allt högre krav på 

alternativa metoder för ogräsbekämpning utan kemiska bekämpningsmedel. 

Ett sådant alternativ kan vara falsk såbäddsberedning, vilket innebär att jor-

den bearbetas en tid innan sådd, vilket stimulerar ogräsfrön att gro, följt av 

ytterligare en mekanisk bearbetning, alternativt termisk eller kemisk bekämp-

ning innan sådd. I studien undersöktes bekämpningseffekten på spillsäd och 

ogräs i en falsk såbädd med tre bearbetningsredskap; CrossCutter Disc för 

ultragrund bearbetning, standardtallrikar och gåsfotsskär, samtliga av märket 

Väderstad. Behandlingen bestod av två bearbetningar, 13 september och 4 

oktober, med olika kombinationer av redskapen och förekomsten av spillsäd 

och ogräs undersöktes vid tre tillfällen. Antalet ogräs reducerades med 2 – 49 

%, men resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan redskapens ef-

fekt på antalet ogräs och spillsäd. Studien visade däremot att bekämpningsef-

fekten av en falsk såbäddsberedning skiljer sig mellan ogräsarter. Bearbet-

ningarna hade god bekämpningseffekt mot baldersbrå, Tripleurospermum 

perforatum och harkål, Lapsana communis, oavsett vilket redskap som an-

vändes och den art som ökade mest efter bearbetningarna var åkerveronika, 

Veronica agrestis. Ytterligare försök bör göras för att vidare undersöka ef-

fekten av redskapen och metoden falsk såbädd. Fortsatta försök bör anläggas 

på olika fält och utföras under flera år för att kunna bortse från platsspecifika 

egenskaper och årliga vädervariationer. Framtida försök bör även fortsätta till 

efter sådd av kommande gröda för att utvärdera bearbetningarnas effekt på 

fröbanken.  

Nyckelord: CrossCutter Disc, falsk såbädd, fröbank, groning, groningsvila, gåsfots-

skär, Lapsana communis, ogräsbekämpning, reducerad bearbetning, spillsäd, tallriks-

redskap, Tripleurospermum perforatum, Veronica agrestis 

 

Sammanfattning 



 
 

 

During recent years, the practise of reduced tillage has increased among 

Swedish farmers, mainly due to time constraints and decreased economic 

profitability in agriculture. Reduced tillage provides many additional ad-

vantages, mainly because it improves the soil structure and decreases the 

leakage of plant nutrients, but a common problem with reduced tillage is that 

it can cause an increase of the weed flora and consequently, the cropping sys-

tem becomes more dependent on herbicides. Increased weed populations, 

combined with a possible ban on glyphosate in the EU in the year of 2022, 

plus the growing number of herbicide-resistant weeds worldwide and the in-

creasing demand of organic food is pushing for effective weed control with-

out herbicides. False seedbed preparation is a method that is a potential part 

of the solution, which implies that the soil is cultivated several weeks before 

sowing to stimulate weed seeds to germinate, which can then be controlled 

by either additional cultivation, flaming or herbicides. This study investigates 

the control effect of weeds and volunteer crops in a false seedbed preparation 

between different combinations of three tillage tools; CrossCutter Disc for 

ultra-shallow tillage, standard discs and goosefoot, all manufactured by the 

company Väderstad. The result implied a reduction of the weed flora with 2 

- 49 %, but no significant differences in the control effect of weeds and vol-

unteer crops between the treatments was found. The studied also suggest that 

the control effect of a false seedbed varies between weed species. Tillage had 

a good control effect against scentless false mayweed, Tripleurospermum 

perforatum, and common nipplewort, Lapsana communis, regardless of 

which tool that was used and the species that increased the most after tillage 

was green field-speedwell, Veronica agrestis. Further field trials are needed 

in order to investigate the impacts of the tools and the false seed bed method. 

Future field trials should be located at different fields and proceed for several 

years to separate the effects of location and difference in yearly weather fluc-

tuations. To evaluate the impact on the seed bank, future field trials should 

continue after sowing of the following crop. 

Keywords: CrossCutter Disc, disc cultivator, false seedbed, germination, goosefoot, 

Lapsana communis, reduced tillage, seed bank, seed dormancy, Tripleurospermum 

perforatum, Veronica agrestis, weed control 

 

Abstract 



 
 

 

Ogräsbekämpningen i växtodlingen står idag inför stora utmaningar. Ett 

växande intresse hos lantbrukare för reducerad jordbearbetning som leder 

till ett ökat ogrästryck, ett eventuellt förbud mot ogräsmedlet glyfosat inom 

EU år 2022, det växande antalet ogräs som är resistenta mot kemiska ogräs-

medel och en stigande efterfrågan på ekologiska livsmedel - det finns 

mycket som tyder på att ogräsbekämpning utan kemiska preparat kommer 

bli allt viktigare i framtiden.  

 

En metod som kan användas för att minska mängden ogräs är falsk såbädds-

beredning. I en falsk såbäddsberedning bearbetas jorden en tid innan sådd 

för att stimulera grunt liggande ogräsfrön att gro, följt av ytterligare en bear-

betning alternativt flamning eller kemiska preparat, för att bekämpa de upp-

komna ogräsen innan sådd. Syftet med falsk såbädd är att minska mängden 

ogräsfrön i jorden och på så sätt reducera uppkomsten av nya ogräs efter 

sådd. Hur stor effekten på mängden ogräs blir varierar med väder, plats, 

ogräsarter, samt bearbetningstidpunkt och djup. 

 

Syftet med detta försök var att undersöka effekten på mängden ogräs och 

spillsäd i en falsk såbäddsberedning med tre av maskinföretaget Väderstads 

jordbearbetningsredskap; CrossCutter Disc, standardtallrikar och gåsfots-

skär. Bearbetningarna skedde i två omgångar; den 13 september och 4 okto-

ber, och redskapen prövades i olika kombinationer med grund bearbetning 

på 3 - 4 cm djup. Förekomsten av ogräs och spillsäd räknades innan bearbet-

ning, 19 dagar efter den första bearbetningen och 21 dagar efter den andra 

bearbetningen. Försöket utfördes på ett ekologiskt fält i Östergötland hösten 

2018, förfrukten var råg och ingen bearbetning skedde efter skörden innan 

försökets början.  

 

Den falska såbädden reducerade ogräsförekomsten med 2 - 49 %, men den 

statistiska analysen visade att det inte fanns några skillnader mellan red-

skapens effekt på mängden ogräs och spillsäd. Den visade inte heller en 

skillnad i det totala antalet ogräs och spillsäd mellan bearbetat och obehand-

lat led. Det fanns däremot en skillnad i vilka arter som var mest förekom-

mande i de bearbetade leden jämfört med obearbetat led. Efter bearbetning 

med samtliga redskap minskade antalet baldersbrå Tripleurospermum perfo-

ratum och harkål, Lapsana communis, medan åkerveronika, Veronica 

agrestis ökade efter bearbetning. Att resultatet varierade kraftigt mellan 

ogräsarter visar att kunskap om ogräsarters groningsbiologi är viktig för att 

lyckas med falsk såbädd och att ytterligare försök bör göras för att under-

söka metoden falsk såbäddsberedning, för att kunna förmedla denna viktiga 

kunskap till lantbrukare. Framtida försök bör fortsätta till efter sådd av kom-

mande gröda, samt utföras på olika fält och under flera år. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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1.1 Reducerad bearbetning 

 

Den traditionella såbäddsberedningen har länge innefattat bearbetning med både 

plog och harv, följt av sådd med en konventionell såmaskin. Ett alternativ som vuxit 

i popularitet bland lantbrukare i Sverige är reducerad bearbetning. Reducerad jord-

bearbetning är ett brett begrepp och innefattar allt från direktsådd till plöjningsfri 

bearbetning med grund eller djup bearbetning. I reducerad bearbetning kan även 

plöjning förekomma, då menas grund plöjning eller färre överfarter (Jordbruksver-

ket 2008). Att kultivera med harv eller tallriksredskap är idag de vanligaste jordbe-

arbetningsmetoderna innan sådd i spannmål, raps och majs i Europa (Melander et 

al. 2013). I Sverige plöjs fortfarande majoriteten av åkermarken; år 2016 plöjdes 68 

% av åkerarealen inför sådd av höstspannmål, 30 % stubbearbetades enbart och end-

ast 2 % bearbetades inte alls. Siffrorna för plöjning i vårsådda grödor var högre, 88 

% av åkerarealen plöjdes innan sådd av vårkorn och 87 % innan havre (SCB 2017). 

En viktig drivkraft för många lantbrukare att övergå till reducerad jordbearbetning 

är att spara tid och pengar, eftersom plöjning är det dyraste, mest bränsleförbrukande 

och tidskrävande momentet i jordbearbetningen (Jordbruksverket 2008). Det finns 

även många andra fördelar med att tillämpa reducerad jordbearbetning. I plöjnings-

fri odling lämnas mer växtrester i jordens övre lager (Roldán et al. 2004). Den ökade 

mängden organiskt material vid ytan ger stabilare aggregat, vilket minskar risken 

för erosion. Det är en viktig orsak till att reducerad jordbearbetning används i starkt 

kuperade landskap (Melander et al. 2013). Mer organiskt material ökar antalet dagg-

maskar (Eriksen-Hamel et al. 2009), andelen aeroba mikroorganismer och mängden 

organiskt bundet kol och kväve i jordens övre lager (Doran 1980). Dessutom mins-

kar läckaget av kväve vid en mindre intensiv bearbetning (Rasmussen 1999). 

 

1 Inledning 
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Forskning har visat att ogräsbeståndet ökar vid reducerad jordbearbetning jäm-

fört med konventionell jordbearbetning med plöjning (Christian & Bacon 1990; 

Woźniak & Kwiatkowski 2013; Woźniak & Soroka 2014; Armengot et al. 2015). 

Reducerad jordbearbetning gynnar främst perenna ogräs (Rydberg 1992; Bilalis et 

al.2001; Armengot et al. 2015) och gräsogräs (Wrucke & Arnold 1985; Christian & 

Bacon 1990). Försök i Sverige har visat att i plöjningsfri odling ökar mängden an-

nuella ogräs med 25 % och det perenna gräsogräset kvickrot med 100 % i ekologisk 

odling (Rydberg 1992). Ett ogräs som gynnas av reducerad jordbearbetning och di-

rektsådd är renkavle, Alopecurus myosuroides (Pollard et al. 1981; Christian & 

Bacon 1990). Alopecurus myosuroides är det ogräs med mest utbredd herbicidre-

sistens i Europa och kan därför bli ett stort problem vid reducerad bearbetning (Moss 

et al. 2007). 

 

Jordbearbetningen påverkar ogräsuppkomsten genom att placera frön vid olika 

djup. Placeringen av frön har stor betydelse eftersom grunt placerade frön gror i 

högre grad än djupt placerade (Benvenuti et al. 2001). Jordbearbetning som inte 

vänder jorden ger en ackumulation av ogräsfrön i det övre jordlagret (Scherner et 

al. 2016) och en studie av Clements et al. (1996) visade att 74 % av fröna fanns i de 

översta 5 cm av matjorden vid direktsådd. Vid plöjning fördelas ogräsfrön mer 

jämnt på djupet (Yenish et al. 1992) men hur frön fördelas i jorden vid plöjning 

skiljer sig mellan jordarter (Swanton et al. 2000). Frön placerade direkt på ytan har 

en kortare livslängd än begravda (Jensen 2009) eftersom att frön nära ytan gror i 

högre utsträckning och exponeras också för hårda väderförhållanden och predation 

som ökar mortaliteten (Nichols et al 2015). Studier har visat att system med plöjning 

har en högre total andel ogräsfrön i jorden än direktsådd (Clements et al 1996; Swan-

ton et al.2000). Frön dör generellt inte då de begravs i jorden, istället induceras gro-

ningsvila (Benvenuti 2001). Det är vanligt för annuella ogräs att ha mer eller mindre 

långlivade frön, i vissa fall med en överlevnad i decennier i jorden (Anderson & 

Milberg 2002). I plöjda system kan därför äldre begravda frön bli ett problem om 

dessa frön förs upp till ytan igen där miljön för groning är mer fördelaktig (Nichols 

et al 2015). 

 

Problemet med ogräs har gjort konventionella jordbruk med reducerad jordbear-

betning i hög grad beroende av användandet av herbicider, i synnerhet preparat in-

nehållande glyfosat (Melander et al. 2013). Glyfosat är ett av världens mest använda 

bekämpningsmedel och används för att bekämpa alla sorters ogräs och spillsäd. 

Inom EU förs diskussioner om att förbjuda glyfosat på grund av dess omdiskuterade 

carcinogena effekter, men tillståndet förnyades 2017 i ytterligare fem år (European 

Comission 2017), men huruvida glyfosat blir förbjudet eller får ytterligare förlängt 

tillstånd år 2022 är fortfarande oklart. Ett förbud av glyfosat skulle skapa en 
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efterfrågan på alternativa preparat med samma effekt, men glyfosat är svår att er-

sätta. Det har inte lanserats herbicider med nya verkningsmekanismer på över 20 år 

(Green 2014) och enligt ECPA (European Crop Protection Association) var 70 nya 

aktiva substanser under utveckling år 2000 och endast 28 år 2012 (McDougall 

2013). En ytterligare problematik är ogräs som är resistenta mot herbicider, vilket 

är ett växande problem världen över (Heap 2012). Risken finns att den reducerade 

jordbearbetningen går förlorad om inte forskning och företag stöttar lantbrukare ge-

nom nya innovationer och rådgivning inom ogräsbekämpning (Melander et al. 

2013).  

 

Enligt EU-direktivet 2009/128/EC ska alla professionella användare av kemiska 

bekämpningsmedel implementera integrerat växtskydd, IPM.  IPM syftar till att ge-

nom att kombinera alternativa metoder skapa en hållbar användning av växtskydds-

medel och innebär att icke-kemiska metoder ska prioriteras så långt som möjligt. 

Det handlar framförallt om förebyggande åtgärder, bevakning av skadegörare och 

ogräs, behovsanpassning av åtgärderna och användning av tröskelvärden, samt upp-

följning av nyttan med åtgärderna. Viktiga förebyggande åtgärder som nämns är 

bland annat växtföljd, förebygga spridningen av skadegörare och ogräs, samt anpas-

sad odlingsteknik (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009). 

1.2 Falsk såbädd 

 

I EU-direktivet 2009/128UEC nämns falsk såbädd som en del av integrerat växt-

skydd (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009). Falsk såbäddsberedning in-

nebär att jorden kultiveras en tid innan sådd för att stimulera grunt liggande ogräs-

frön att gro, följt av en direkt bekämpning strax innan sådd genom ytterligare en 

mekanisk bearbetning, kemiska preparat eller flamning. Metoden grundar sig i vet-

skapen om att ogräs bildar en fröbank i jorden och att dessa frön har groningsvila. 

Fröbanken består av alla livsdugliga frön i och på jorden och innefattar både frön 

som gror inom ett år efter spridning och de som finns kvar i flera år utan att gro 

(Leck et al. 1989). Förmågan att skapa en fröbank är en förutsättning för de flesta 

annuella växter att bli ett framgångsrikt ogräs (Andersson & Milberg 2002). En för-

utsättning för att frön ska överleva flera år i jorden är att groningsvila induceras. 

Orsakerna till att groningsvila induceras kan vara en fysiologisk hämning av em-

bryot, att det är omoget (Fenner 2000), att fröskalet är ogenomsläppligt för luft eller 

vatten, eller är för hårt för att embryot ska kunna utvecklas (Rao 2000).  
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För att ett frö ska gro måste groningsvilan brytas medan fröet fortfarande är livs-

dugligt (Fenner 2000). Många arter har en begränsad tid på året då groning är möjlig, 

för andra arter kan groning ske hela året (Baskin & Baskin 2014). Groningsvilans 

djup skiljer sig också mellan frön av samma art i jorden (Anderson & Milberg 1998). 

Hur djup groningsvilan är kan även fluktuera över säsongen, den kan tillfälligt bry-

tas och gå i cykler (Benech-Arnold et al. 2000). De faktorer som reglerar nivån av 

groningsvilan är främst marktemperaturen och vattenhalten i jorden (Menegat et al. 

2018). De miljöfaktorer som slutligen sätter igång groningen hos ett groningsvilligt 

frö är fluktuerande temperaturer och ökad nitratkoncentration i marken. Dessa mil-

jöbetingelser är generellt mer fördelaktiga vid ytan, vilket innebär en större chans 

att groning sker hos grunt liggande frön (Benech-Arnold et al. 2000). Hos de flesta 

åkerogräsen stimuleras groningen av ljusexponering och ljuset når inte igenom jor-

den mer än några millimeter (Benvenuti 1995), det är alltså jordbearbetningen som 

gör att djupt liggande ogräsfrön exponeras för ljus.  

 

Falsk såbädd kan ofta ge en bekämpningseffekt på ettåriga ogräs på 50 - 60 % 

(Riesinger 2006) men resultatet varierar mellan grödor, ogräsarter och väderförhål-

landen. I ett försök av Riemens et al. (2007) gav falsk såbädd en minskning av 

ogräsförekomsten med 43 - 83 % i salladsodling. Försök har visat att falsk såbädd 

är en mycket effektiv åtgärd mot renkavle, A. myosuroides, och att bearbeta grunt 

följt av återpackning direkt efter skörd kan minska förekomsten av A. myosuroides 

med 50 % i höstvete (Anonym 2014). Falsk såbädd har bäst effekt mot tidigt gro-

ende ogräsarter och sent groende arter som baldersbrå, Tripleurospermum perfora-

tum och åkerviol, Viola arvensis, kan komma att bli ett problem i kommande gröda 

(Riesinger 2006). Bekämpningseffekten är störst mot mycket unga plantor och är en 

ineffektiv metod för att bekämpa etablerade perenna ogräs med utbrett rotsystem 

(Rao 2000). För bäst effekt är det också viktigt att så många ogräs som möjligt be-

kämpas vid den sista bearbetningen (Riesinger 2006). Ett vanligt problem med falsk 

såbädd är att bearbetningen blir för djup, vilket kan dra upp djupt liggande frön och 

stimulera dem att gro. Enligt Schonbeck (2011) är 1 - 3 cm ett lämpligt djup. Fram-

förallt när det gäller små frön är det viktigt att bearbeta grunt för att inte inducera 

groningsvila hos fröet, då större frön tenderar att kunna gro på större djup än mindre 

frön (Benvenuti et al. 2001). 
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1.3 CrossCutter Disc 

 

Maskinföretaget Väderstad (https://www.vaderstad.com/se/) lanserade år 2017 

en ny tallrik för jordbearbetning, CrossCutter Disc, som är designad för ultragrund 

bearbetning på 2 - 3 cm djup. Den utvecklades bland annat för att motverka proble-

met med spillsäd från raps och herbicidresistenta ogräs som till exempel renkavle, 

A. myosuroides. Genom att bearbeta hela ytan på ett ultragrunt djup ska CrossCutter 

Disc stimulera rapsfrön och ogräsfrön att gro i en falsk såbädd. Den ska också ha en 

hög kapacitet att blanda in växtrester väl i hög hastighet. Skillnaden mellan tidigare 

tallriksmodeller som används för falsk såbädd är att standardtallrikarnas utformning 

kräver ett bearbetningsdjup på minst 5 cm för att ge den fulla utskärning det är tänkt 

att CrossCutter Disc ska ge.  

 

Skillnaden gentemot Väderstads pinnredskap är att de inte har samma förmåga 

att bearbeta stora mängder halm (Väderstad 2018). CrossCutter Disc är konstruerad 

för att hacka halmen till mycket små bitar. En kort stubb och snabb bearbetning efter 

skörd är viktigt för nedbrytningen av halmen (Johanson & Liljedahl 2010) och ju 

mer finfördelad halm desto snabbare blir nedbrytningstakten (Lundin 2001). Bear-

betning stimulerar nedbrytningen av organiskt material som frisätter kväve i form 

av ammonium som växter kan ta upp (Hoffmann et al. 1998) och den ökade ammo-

niumkoncentrationen kan även stimulera ogräsfrön att gro (Teasdale & Pillai 2005). 

Större mängder skörderester på ytan minskar också genomsläppligheten för ljus och 

stabiliserar temperaturen vid ytan, något som kan hindra ogräsfrön att gro (Teasdale 

& Mohler 1993). Skörderester minskar också infiltration av regnvatten (Xing et al 

2017). Samtidigt minskar skörderester evaporationen från marken, något som kan 

göra att fler ogräs gror (Teasdale & Mohler 1993). Effekten som skörderester har på 

vattenhalten i jorden beror på jordart, då en jord med hög vattenhållande förmåga 

hålls fuktig av skörderester som minskar avdunstningen, men vattenhalten i en jord 

med låg vattenhållande förmåga påverkas framförallt av nederbörden (Xing et al. 

2017).  

 

CrossCutter Disc monteras som vanliga tallrikar på en redskapsbärare av modell 

Carrier, som kan vara utrustad med en vält för återpackning. Att packa jorden ökar 

mängden ogräs som gror och stimulerar tidig groning (Lenssen 2009). Orsaken kan 

enligt Djokoto et al. (1971) vara att vältning ökar fröets kontakt med jorden och att 

markdjupet över fröet minskar. När fröet omges av jord ökar dess tillgång på vatten 

(Håkansson 2003) vilket är nödvändigt för groningen. Vältning ger också en mins-

kad vattenavdunstning, något som gynnar uppkomsten vid torra förhållanden och 

missgynnar uppkomsten vid blöta förhållanden (Håkansson et al. 2008). 

https://www.vaderstad.com/se/
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1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Målet med studien var att undersöka effekten på ogräs och spillsäd i en falsk 

såbäddsberedning med olika redskap vid grund bearbetning. CrossCutter Disc jäm-

fördes med vanliga tallrikar och harv med gåsfotsskär. Syftet med bearbetningen 

var att stimulera så många ogräs som möjligt att gro vid den första överfarten och 

att sedan bekämpa ogräsen med en andra överfart. 

 

Studien utgick från följande frågeställningar: 

 

I. Vilken effekt har CrossCutter Disc mot ogräs och spillsäd i en falsk 

såbäddsberedning, jämfört med standardtallrikar och gåsfotsskär? 

II. Vilken kombination av redskap ger bäst effekt? 

III. Vilka ogräsarter gynnas och missgynnas av respektive bearbetning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Bild på gåsfotsskär 

Figur 1. Bild på CrossCutter Disc 

Figur 2. Bild på standardtallrik 
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1.5 Hypoteser 

 

• Ogräsmängden är stor efter den första bearbetningen och liten efter den 

andra för samtliga kombinationer av redskap jämfört med kontrollen. 

 

• Spillsäden bekämpas effektivt av alla redskapskombinationer. 

 

• Efter den första bearbetningen har CrossCutter Disc stimulerat fler ogräs-

frön att gro än både standardtallrik och gåsfotsskär.  

 

• Gåsfoten stimulerar inte lika många ogräs att gro vid den första bearbet-

ningen som CrossCutter Disc. 

 

• Efter den andra överfarten är antalet plantor färre efter bearbetning med 

CrossCutter Disc två gånger än övriga redskapskombinationer.  

 

• Bearbetningen med standardtallrik förväntas inte ge hel utskärning av ytan 

och plantor lämnas i fåror mellan tallrikarna.  Detta resulterar i stor före-

komst av ogräs i dessa rutor, speciellt de som bearbetats med CrossCutter 

Disc i första omgången. 

 

• Ledet som behandlats med CrossCutter Disc i den första bearbetningen och 

gåsfot i andra har god effekt på ogräsfloran, med en hög groning efter första 

överfarten och hög bekämpningseffekt vid andra. Detta förutsätter att gås-

foten inte drar upp fler frön från ett större djup. 
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2.1 Fältförsök 

2.1.1 Fältet 

 

Försöken utfördes på ett ekologiskt fält i Ödeshög i Östergötland under hösten 

2018. Den dominerande jordarten är lättlera men lerhalten varierar över fältet. Van-

ligtvis bearbetas fältet med tallriksredskap och fältet plöjs nästan årligen, men ingen 

bearbetning skedde efter skörden innan detta försökets början och försöket avsluta-

des även innan sådd av kommande gröda. Förfrukten detta år var råg och hela växt-

följden på sex år ser ut som följer: 

 

Vall I – Vall II – Raps – Råg – Åkerböna – Höstsäd/havre med insådd 

2.1.2 Försöksupplägg 

 

Försöket var upplagt utifrån fem olika kombinationer av redskap vid två bear-

betningstillfällen. De redskap som provades var CrossCutter Disc (förkortat CCD), 

standardtallrikar 450 mm (förkortat ST) och gåsfotsskär (förkortat GS). Varje bear-

betning och en kontrollruta som lämnades obearbetad (förkortat 0) upprepades i fyra 

block. De maskiner som användes var Väderstads Carrier 650 med CCD respektive 

ST monterade och den Carrier som användes var även utrustad med en vält baktill 

för återpackning. Harven med GS som användes vid den första bearbetningen var 

Väderstads Ferox 600-6 och vid den andra bearbetningen användes Ferox 700-6. 

Harven hade monterade gåsfötter och en efterharv för luckring av jorden. Carrier 

med CCD kördes i 14 km/h på 3 cm djup, Carrier med ST kördes på 12 km/h på 4 

2 Metod 
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cm djup och Ferox med GS kördes i 8 km/h på 4 cm djup. Bearbetningarna skedde 

på ungefär samma djup för att jämföra effekten av redskapen vid grund bearbetning. 

Den första bearbetningen skedde den 13 september och den andra den 4 oktober.  

Tabell 1. Beskrivning av försöksleden, kombinationerna av redskapen i respektive försöksled samt 

bearbetningsdatum.  

 Tabell 2. Beskrivning av de maskiner och tillhörande redskap, körhastigheter och djup som användes 

vid bearbetningarna.  

 

2.1.3 Identifiering och räkning av ogräs 

 

Ogräsen artbestämdes och räknades vid tre tillfällen: innan bearbetning, efter den 

första bearbetningen och efter den andra bearbetningen. Även antalet spillsädsplan-

tor räknades vid samma tidpunkter. För att bedöma antalet spillsäd och ogräs an-

vändes en ram med en area av 625 cm2 som placerades slumpvis åtta gånger i varje 

försöksruta, vilket gav en undersökt yta av ogräsfloran och spillsäden på totalt 0,5 

m2 per försöksruta. Den andra räkningen gjordes 19 dagar efter den första bearbet-

ningen och den sista räkningen 21 dagar efter den andra bearbetningen. En visuell 

bedömning gjordes av ogräsbeståndet och en uppskattning av hur bearbetningarna 

bekämpat äldre och nyuppkomna ogräs. 

 

 

 

 

 Bearbetningsdatum  

Försöksled 13 september 4 oktober 

A (CCD x 2) CrossCutter Disc CrossCutter Disc 

B (CCD + ST) CrossCutter Disc Tallrik 450 

C (CCD + GS) CrossCutter Disc Gåsfotsskär 

D (ST x 2) Tallrik 450 Tallrik 450 

E (GS x 2) Gåsfotsskär Gåsfotsskär 

F (0) Obehandlat Obehandlat 

Maskin Bearbetnings-

redskap 

Efterredskap Hastighet Djup 

Carrier 650 CrossCutter Disc Vält 14 km/h 3 cm 

Carrier 650 Tallrik 450  Vält 12 km/h 4 cm 

Ferox 600/700 Gåsfot Efterharv 8 km/h 4 cm 
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2.2 Statistisk analys 

 

Medelvärdet mellan de fyra upprepningarna och standardavvikelsen av varje be-

arbetning räknades ut i Microsoft Excel. Skillnader i ogräsförekomst, totalt och art-

vis, samt spillsäd analyserades efter första respektive andra bearbetningen i en AN-

COVA-analys med ursprunglig ogräsförekomst som kovariat, och signifikansnivå 

5%. Då variansen mellan proverna var stor transformerades värdena till kvadratrot. 

Analysen utfördes i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  
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3.1 Effekten på spillsäd 

 

Innan försökets början varierade mängden spillsäd mellan 22 – 50 plantor per m2 

i de olika försöksleden. Efter bearbetningarna var minskningen av antalet spillsäd 

liten i de flesta försöksleden och antalet varierade mellan 16 plantor per m2 i försök-

sled C (CCD + GS) och 26 plantor per m2 i försöksled A (CCD x 2) och B (CCD + 

ST). Den statistiska analysen visade inte några signifikanta skillnader mellan red-

skapskombinationerna och inte heller mellan bearbetade led (A-E) och obehandlat 

led (F). 

3 Resultat 
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Figur 4. Effekten av olika redskapskombinationer på antalet plantor av spillsäd. Staplar i färg och 

värden ovanför staplarna avser medelvärdet av ogräsförekomsten i försöksleden. Standardavvikel-

sen visas med smala staplar. Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 
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3.2 Effekten på ogräsförekomst 

 

Innan bearbetningen var ogräsförekomsten stor och ogräsarternas utbredning va-

rierade över fältet. Det fanns både fullvuxna plantor och nyuppkomna plantor med 

endast hjärtbladen utvecklade och antalet ogräs varierade mellan 479 - 873 per m2 i 

försöksleden. Nitton dagar efter den första bearbetningen var ogräsförekomsten 

kraftigt reducerad och antalet ogräsplantor varierade från 68 plantor per m2 i led E 

(GS) till 196 plantor per m2 i led C (CCD). Tjugoen dagar efter den andra bearbet-

ningen hade ogräsantalet ökat och varierade mellan 339 plantor per m2 i led D (ST 

x 2) och 522 plantor per m2 i led B (CCD + ST). Den procentuella minskningen av 

ogräsfloran varierade mellan 2 – 49 %. Ogräsförekomsten i samtliga försöksled före 

bearbetning, efter den första bearbetningen och efter den andra bearbetningen finns 

redovisad i Figur 5 och den procentuella minskningen av ogräsförekomsten finns 

redovisad i Tabell 3. Den statistiska analysen, med första ogräsräkningen som kova-

riat, visade inga signifikanta skillnader mellan bearbetningarna vid sluträkningen, 

inte heller jämfört med obehandlat försöksled. Efter den första bearbetningen fanns 

däremot signifikant färre ogräs efter samtliga bearbetningar (led A-E) i jämförelse 

med obehandlat led (F).  
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Figur 5. Effekten av olika redskapskombinationer på antalet ogräs. Staplar i färg och värden ovanför 

staplarna avser medelvärdet av ogräsförekomsten i försöksleden. Standardavvikelsen visas med smala 

staplar.  Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 
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Tabell 3. Den procentuella minskningen av ogräsförekomsten vid sluträkningen jämfört med innan 

bearbetning. Se tabell 1 för beskrivning av försöksled.  

 

 

3.3 Effekten på de vanligaste ogräsarterna i studien 

 

Förekomsten av de vanligaste ogräsarterna på fältet före och efter respektive be-

arbetning finns redovisat i Tabell 4. Vid försökets början var baldersbrå, Tri-

pleurospermum perforatum (se Figur 6), den dominerande ogräsarten på fältet och 

förekomsten varierade mellan 204 – 612 plantor per m2 i försöksleden. Tri-

pleurospermum perforatum reducerades avsevärt i antal redan efter den första bear-

betningen och den statistiska analysen visade en signifikant minskning av T. perfo-

ratum i alla försöksled som bearbetats (led A – E), jämfört med obehandlat försök-

sled (led F) vid båda räkningarna. 

 

 

 

 

Försöksled A 

(CCDx2) 

B 

(CCD+ST) 

C 

(CCD+GS) 

D  

(STx2) 

E  
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F  

(0) 

Minskning 44 % 2 % 49 % 29 % 28 % 3 % 
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Figur 6. Effekten av redskapskombinationerna på antalet baldersbrå, Tripleurospermum perforatum. 

Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 
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Harkål, Lapsana communis (se Figur 7), var en vanligt förekommande art vid 

början av försöket, med 30 – 82 plantor m2 i försöksleden. Lapsana communis hade 

minskat efter alla bearbetningar, jämfört med kontrollen, vid båda räkningarna. Det 

fanns också signifikant färre L. communis i led E (GS) jämfört med led D (ST) vid 

den första räkningen. 

  

Innan försöket varierade antalet snärjmåra, Galium aparine (se Figur 8), mellan 

4 – 14 plantor per m2 och vid sluträkningen fanns mellan 24 – 104 plantor per m2 i 

de olika försöksleden. Den statistiska analysen visade ingen signifikant ökning av 

G. aparine i något av försöksleden vid någon av räkningarna. 

 

0

20

40

60

80

100

P
la

n
to

r 
p
e
r 

m
 2

Räkning:  1 2 3 

Snärjmåra, Galium aparine

A (CCD x 2)

B (CCD + ST)

C (CCD + GS)

D (ST x 2)

E (GS x 2)

F (0)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
la

n
to

r 
p
e
r 

m
 2

Räkning: 1                   2 3 

Harkål, Lapsana communis

A (CCD x 2)

B (CCD + ST)

C (CCD + GS)

D (ST x 2)

E (GS x 2)

F (0)

Figur 8. Effekten av redskapskombinationerna på antalet snärjmåra, Galium aparine. 

Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 

  

Figur 7. Effekten av redskapskombinationerna på antalet harkål, Lapsana communis. 

Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 
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Innan bearbetning varierade mängden åkerveronika, Veronica agrestis (se Figur 

9), mellan 50 – 82 plantor per m2 i försöksleden. Efter den andra bearbetningen hade 

V. agrestis ökat kraftigt och blev den art som dominerade på fältet. Den statistiska 

analysen visade en signifikant ökning av V. agrestis i led A (CCD x 2), B (CCD + 

ST), C (CCD + GS) och E (GS x 2), jämfört med obehandlat försöksled F (0). 

 

Förekomsten av våtarv, Stellaria media (se Figur 10), varierade mellan 26 – 76 

plantor per m2 innan bearbetning. Efter den första bearbetningen hade S. media sig-

nifikant reducerats i led E (GS), jämfört med försöksled D (ST) och F (0). Efter den 

andra bearbetningen varierade antalet mellan 16 – 80 per m2, men det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan försöksleden vid sluträkningen. 

 

Två andra vanligt förekommande ogräsarter vid försökets början var åkerbinda, 

Fallopia convolvulus och trampört, Polygonum aviculare. Vid slutet av försöket 

hade F. convolvulus och P. aviculare nästan försvunnit helt i samtliga försöksled, 

även i obehandlat led. På fältet växte även många stora plantor av maskros, Tarax-

acum, raps, Brassica napus och tistel, Cirsium arvense. Efter bearbetningarna fanns 

fortfarande många av dessa kvar, i framförallt ruta B och D, som bearbetats med 

standardtallrik. För bilder efter den första bearbetningen, se Bilaga 1 och för bilder 

efter den andra bearbetningen, se Bilaga 2. 
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Figur 9. Effekten av redskapskombinationerna på antalet åkerveronika, Veronica agrestis. 

Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 
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Våtarv, Stellaria media
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Figur 10. Effekten av redskapskombinationerna på antalet våtarv, Stellaria media.  

Se tabell 1 för beskrivning av försöksled. 
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Tabell 4. Förekomsten av de vanligaste ogräsarterna per m2 i försöksleden. Värden inom 
parentes är standardavvikelser. 

 

 

 

 

 

Led 

L.commu-

nis 

G.aparine S.media T.perfora-

tum 

V.agrestis Totalt 

ogräs 

A       

28 aug 38 (10,5) 10 (2,8) 68 (16,1) 612 (341,9) 52 (16) 872 (352,8) 

3 okt 18 (3,1)  6 (1,8) 18 (7,8) 68 (26,9)  26 (5,4)  146 (27,2) 

25 okt 8 (3,8)  42 (7,4) 42 (17,3) 22 (5,2)  356 (55,5)  488 (48,6) 

B       

28 aug 52 (8,2) 14 (2,9) 40 (15,8) 306 (136,7) 50 (14,8) 536 (129,3) 

3 okt 18 (5)  20 (6,5) 16 (9,8) 58 (20,3) 16 (7,6)  150 (14,1) 

25 okt 10 (3,4)  104 (37,4) 24 (3,7) 24 (5,9) 336 (65,6)  522 (104,7) 

C       

28 aug 30 (15,3) 4 (1,5) 76 (27,2) 502 (95,7) 76 (20,1) 800 (143) 

3 okt 8 (2,2)  2 (1,3) 24 (8,9) 96 (21,6) 46 (20,7) 196 (36,3) 

25 okt 2 (0,8)  46 (17,4) 62 (15,8) 24 (7,1) 264 (43,5)  410 (52,8) 

D       

28 aug 58 (17,6) 4 (1,3) 26 (4) 232 (66,4) 80 (40) 480 (56,4) 

3 okt 26 (3) 10 (4,7) 14 (7) 48 (7,2) 40 (10,8) 154 (10,4) 

25 okt 16 (7,1) 64 (13,9) 16 (5,1) 24 (6,7) 206 (24,1) 340 (7,2) 

E       

28 aug 82 (20,5) 8 (3,7) 72 (18) 324 (49,5) 60 (25,2) 640 (41,1)  

3 okt 4 (1,5) 10 (3,6) 4 (1,1)  18 (6,2) 32 (8,8) 68 (14,7) 

25 okt 4 (1,5) 80 (18,7) 80 (26)  6 (0,7) 280 (16,9) 464 (42,6) 

F       

28 aug 54 (18,1) 6 (1,5) 46 (17,3) 204 (68,6) 82 (32,8) 492 (97,8) 

3 okt 74 (10,5) 12 (3) 46 (19,9) 270 (73,4) 102 (18) 548 (79,7) 

25 okt 64 (5,4) 24 (7,4) 30 (17,7)  242 (59,5) 72 (14,36) 476 (46,5) 
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Den statistiska analysen visade inga signifikanta skillnader i effekten på spillsäd 

och ogräs mellan redskapskombinationerna, vilket kan bero på att för få prover togs 

eller att variationen i fältet var för stor. Standardavvikelsen inom varje försöksled 

var mycket hög, vilket visar att förekomsten av spillsäd och ogräs varierade mycket 

över fältet. Att det inte fanns signifikanta skillnader kan också betyda att valet av 

redskap inte är av stor betydelse vid falsk såbäddsberedning, utan att bearbetnings-

tidpunkt och bearbetningsdjup har större betydelse för resultatet. Studien visar inte 

heller någon fördel med att anlägga en falsk såbädd, då det inte fanns tydliga skill-

nader i ogräsförekomsten mellan bearbetat och obehandlat försöksled. Det visar på 

att falsk såbädd är en metod som bara är lämplig under rätt förutsättningar. Faktorer 

som avgör resultatet av en falsk såbädd är till exempel väderförhållanden, fröban-

kens sammansättning och vilka ogräsarter som är vanligt förekommande. Försöket 

visar också att kunskapen om vilka ogräs som är problematiska på fältet är av stor 

betydelse för ett lyckat resultat, då de reagerade så olika på bearbetning. I detta för-

sök var falsk såbädd på hösten en bra åtgärd mot T. perforatum och L. communis 

och inte mot V. agrestis, men det är troligt att resultatet hade sett annorlunda ut ett 

annat år, med andra väderförhållanden eller på ett annat fält. Försöket visade inte 

heller någon effekt på antalet spillsäd, vilket kan bero på att spillsäden inte effektivt 

bekämpades av bearbetning, eller att nya frön grodde efter bearbetningarna. För att 

undersöka detta hade fältet behövts kontrolleras flera gånger mellan räkningarna för 

att följa utvecklingen av spillsädesplantorna. 

 

Eftersom en statistisk signifikant skillnad saknas mellan försöksleden, kan resul-

tatet från försöket endast ge en indikation på redskapens effekt. En av hypoteserna 

var att standardtallriken inte ger full utskärning vid ett grunt bearbetningsdjup och 

därmed lägre bekämpningseffekt än både CrossCutter Disc och gåsfotsskär. Resul-

tat från led B (CCD + ST), som resulterade i enbart en 2 %-ig minskning av ogräs-

antalet, ger en indikation att redskapskombinationen är mindre lämplig. Det kan 

4 Diskussion 



27 
 

vara så att CrossCutter Disc stimulerade ogräsfrön att gro vid den första bearbet-

ningen, och att standardtallriken inte bekämpade dessa effektivt vid den andra över-

farten. Vid en visuell bedömning av rutorna var det tydligt att i både försök B och 

D, som båda bearbetats med standardtallrikar, fanns det fler större ogräsplantor kvar 

efter andra bearbetningen, vilket indikerar att standardtallriken inte bearbetade hela 

ytan.  

 

Den största procentuella minskningen av det totala antalet ogräs var i försöksled 

C (CCD + GS), följt av A (CCD x 2), se Tabell 3, vilket styrker hypotesen om att 

CCD och CCD + GS effektivt bekämpar ogräs. Värt att notera är att dessa försöksled 

hade avsevärt mer ogräs vid försökets start, vilket förklarar den stora minskningen. 

Den mest sannolika förklaringen till den stora minskningen i antalet ogräs i block A 

och C, är att baldersbrå, T. perforatum, som förekom i stort antal i dessa led innan 

bearbetningen, reducerades kraftigt. Samtliga bearbetningar visade sig vara mycket 

effektiva mot T. perforatum och därför kan resultatet ha sett annorlunda ut om T. 

perforatum varit mer jämnt fördelad över fältet. Att det fanns mellan 146 - 196 ogräs 

per m2 efter den första bearbetningen med CCD och 68 per m2 efter bearbetning med 

GS efter den första bearbetningen, antyder att CCD stimulerar fler ogräsfrön att gro 

i en falsk såbädd jämfört med GS. Detta kan vara en följd av CCD har en förmåga 

att bearbeta halmen väl, vilket stimulerar mineraliseringen och därmed groningen. 

Det kan också förklaras av att fler ogräsfrön exponerades för ljus efter CCD som 

sönderdelar halmen mer. En alternativ förklaring är att CCD inte lika effektivt be-

kämpade redan etablerade ogräs.  

 

En hypotes var att ogräsantalet skulle vara högt efter den första bearbetningen 

och lågt efter den andra, i synnerhet i led A och till viss del i led C. I denna studie 

skedde en ökning i ogräsförekomsten i samtliga försök efter den andra bearbet-

ningen. Det kan betyda att den falska såbäddsberedningen inte blev lyckad under 

försöket, som kan vara en följd av ogynnsamma väderförhållanden. Effekten skiljde 

sig kraftigt mellan ogräsarter och det kan bero på skillnaderna i groningsvila hos 

arterna och att det krävdes två överfarter för att stimulera groning hos vissa arter, 

till exempel V. agrestis. Att vissa arter grodde i hög utsträckning efter den andra 

bearbetningen och det inte blev en skillnad i mängden ogräs mellan bearbetat och 

obehandlat led indikerar att ytterligare en överfart kan behövas för att få en effekt 

på ogräsförekomsten. För att utvärdera effekten av bearbetningen skulle försöket 

fortsatt till efter sådd av kommande gröda, då det hade gett en tydligare bild av hur 

mycket fröbanken tömts, då även sådden både bearbetar ogräs och stimulerar nya 

ogräsfrön att gro. I detta försök blev bearbetningen något sen för optimal höstsådd 

och det hade därför varit intressant att bearbeta ytterligare en gång på våren innan 

vårsådden.  
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Nederbördsförhållandena under försöksperioden kan vara delförklaring till den 

stora ogräsuppkomsten efter andra bearbetningen. De klimatfaktorer som avgör tid-

punkten för groning är temperatur, ljus och jordens vattenhalt (Baskin & Baskin 

1988). Groning är en process som innebär en snabb expansion och hög respiration i 

fröet, därför krävs mycket tillgängligt vatten i jorden (Monaco et al. 2002). Bear-

betning i torr jord kan leda till att groningsvilan bryts, men bristen på vatten gör att 

groningen blir fördröjd (Roberts 1984). Enligt Roberts & Potter (1980) blir det ingen 

skillnad i antalet uppkomna ogräs efter bearbetning som följs av ett kraftigt regn 

och efter bearbetning som följs av en lång torr period. Skillnaden blir tidpunkten för 

uppkomsten, då ogräsen börjar gro när regnet kommer.  

 

Vädret i september och oktober år 2018 var något varmare och torrare än normalt 

i Sverige. Särskilt torrt var det i landets östra sida, i bland annat Östergötland där 

försöket gjordes (SMHI 2018). I mitten av oktober infann sig nytt värmerekord i 

många delar av landet (SMHI 2018). Nederbörden och medeltemperaturen mellan 

den 6/9 till den 25/10 kan ses i Figur 11. Veckan efter den första bearbetningen var 

nederbörden mycket liten vid försöksplatsen i Ödeshög och överskred inte 1 mm 

någon dag. Den första stora nederbördsmängden efter den första bearbetningen kom 

19/9 med 2 mm och 21/9 med 6,2 mm. Det var troligtvis först vid detta regn som de 

ogräsfrön som hade hamnat på eller nära markytan började gro. Ytterligare regn 

kom den 27/9 med 4,8 mm och den 2 okt med 7,8 mm, strax innan den andra bear-

betningen. Den andra bearbetningen 4/10 följdes av ett kraftigt regn den 6/10 med 

6,8 mm, och 8/10 med 2,8 mm (SMHI 2018). Den kraftiga nederbörden 2/10 och 

6/10, i nära anslutning till den andra bearbetningen gjorde förutsättningarna opti-

mala för groning och kan ha gjort att fler frön började gro tidigare. Skillnaderna i 

nederbörd kan vara en förklaring till att ogräsförekomsten var högre efter den andra 

bearbetningen än den första. Veckan innan den första bearbetningen regnade det 

däremot 5,6 mm den 7/9 och 4,6 mm den 10/9 och jorden var fuktig vid bearbet-

ningen, vilket ändå talar för att markfukten borde varit tillräcklig för groning även 

vid den första bearbetningen.  
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Skillnaderna i uppkomstmönster var stora mellan de olika arterna. Enligt Cor-

deau et al (2017) och Baskin & Baskin (1988) är temperaturen den avgörande mil-

jöfaktorn för tidpunkten för groning av ogräs. Vid specifika temperaturer kan gro-

ningsvilan brytas eller induceras och frön har även specifika temperaturkrav för gro-

ning. Det är först när temperaturkraven är uppfyllda som andra faktorer som ljus 

och vatten avgör om frön gror eller inte och kraven på dessa specifika temperaturer 

skiljer sig mellan ogräsarter (Baskin & Baskin 1988). Studier av Roberts & Boddrell 

(1984) och Froud-Williams et al. (1984) visar att ogräs har en tydlig periodicitet i 

uppkomsttid och att tidpunkten för groning inte påverkas av varken bearbetning el-

ler nedmyllning av frön. Denna skillnad i uppkomsttid är framförallt kopplad till 

temperaturen. Generellt gynnas groningen av sommarannuella arter av en snabb ök-

ning i temperaturen på tidig vår. Groningen hos vinterannuella arter däremot gynnas 

generellt av snabbt sjunkande temperaturer på hösten (Froud-Williams et al. 1984).  

 

Enligt Baskin & Baskin (1986) inducerar låga temperaturer groningsvila hos de 

flesta höstgroende arter. Ett försök av Noronha et al. (1997) visar att några dagars 

stratifikation inducerar groningsvila i hög grad hos flera arter, bland annat V. 

agrestis och S. media, men eftersom temperaturerna under oktober månad var högre 

än normalt, är det troligt att groningsvila inte inducerades hos dessa arter. Att ogräs 

har en säsongsvarierad groning förklarar att F. convolvulus och P. aviculare inte 

återfanns på fältet efter bearbetningarna, då det är sommarannuella arter som endast 

gror på våren. Veronica agrestis, G. aparine, S. media och T. perforatum är däremot 

Figur 11. Nederbörd (mm) och medeltemperatur (C◦) från den 5 september till den 25 oktober. Ne-

derbörden är uppmätt i Ödeshög och temperaturen är mätt i Malmslätt, Östergötland (SMHI 2018). 
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arter som gror på både vår och höst (Weidow 1993). Lapsana communis uppvisar 

ingen tydlig variation i graden av groningsvila över året (Milberg & Andersson 

1997) och enligt Roberts & Neilson (1981) var groningen av L. communis högst på 

våren, men förekom även vid andra tidpunkter. 

 

Trots att bearbetning inte påverkar ett ogräsens groningsperiodicitet, påverkar 

både nedmyllning och bearbetning antalet frön som gror under ogräsets gronings-

fönster. Bearbetning stimulerar fler ogräsfrön att gro men djup myllning av små 

ogräsfrön både senarelägger groningen och minskar uppkomsten (Froud-Williams 

et al. 1984). Vid vilket djup som uppkomst är möjlig varierar mellan arter och större 

frön tenderar att kunna gro på ett större djup än mindre frön (Benvenuti et al. 2001). 

Enligt Milberg et al. (2007) är större frön mindre beroende av ljus för att gro än 

mindre frön, men uppkomsten från större djup kan också förklaras av att stora frön 

har ett större förråd av näring i fröet (Håkansson 2003). Att resultatet visar en tydlig 

skillnad mellan förekomsten av T. perforatum och L. communis i bearbetat jämfört 

med obehandlat led visar att bearbetningen haft god effekt. Det kan betyda att gro-

ningen av T. perforatum och L. communis gynnas av direktsådd och att bearbetning-

arna på 3 - 4 cm kan ha begravt frön på detta djup och således inducerat groningsvila 

hos dessa arter. Tripleurospermum perforatum är mycket beroende av ljus för att 

gro (Lundkvist & Fogelfors 2004), därför sker den maximala groningen på marky-

tan eller på ett mycket grunt djup, vid max 0,5 cm (Kay 1994). Enligt Froud-Willi-

ams et al. (1984) är det maximala djupet för uppkomst för T. perforatum 1 cm. Arten 

har en mycket stor fröproduktion och varje planta producerar vanligtvis 30 000 - 

40 000 frön (Weidow 1993), vilket förklarar den stora mängden i början av försöket. 

Att T. perforatum gror i hög utsträckning på ytan och den rikliga förekomsten i bör-

jan av försöket, kan även indikera att majoriteten av de frön som hade förmågan att 

gro redan grott i början av försöket.  

 

Den kraftiga ökningen av V. agrestis efter den andra bearbetningen kan betyda 

att groningsvilan inte bröts hos V. agrestis förrän vid den andra bearbetningen. Gro-

ningsvilan kan däremot ha brutits redan vid den första bearbetningen med CCD, 

men på grund av andra faktorer som till exempel marktemperatur eller jordens vat-

tenhalt, fördröjdes groningen. Det är ett välkänt fenomen att när frön begravs ökar 

generellt deras känslighet för ljus (Froud-Williams et al. 1984). Scopel et al. (1991) 

har undersökt detta fenomen och visat på att nedmyllning av frön under kort tid kan 

ge en extrem känslighet för ljus hos frön som får dem att gro i hög grad vid mycket 

kort ljusexponering. Wesson & Wareing (1969) visade att nedmyllning också kan 

inducera ett ljuskrav hos fröet för att gro, även om dessa frön innan myllning inte 

behövde ljus för att gro. En förklaring till den kraftiga ökningen av V. agrestis kan 

vara att de frön från V. agrestis var äldre som begravts under tidigare år eller vid 
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den första bearbetningen på ett djup där groningsvila inducerats. Bearbetningen i 

detta försök kan ha fört upp dem till ett grundare djup där de utsatts för ljusexpone-

ring och eftersom dessa frön varit begravda har de blivit mer känsliga för ljus och 

bearbetningen resulterade därför i kraftig groning.  

 

Detta ljuskrav efter nedmyllning har också visats gälla för L. communis (Milberg 

& Andersson 1997), som i motsats till V. agrestis, reducerades kraftigt i detta försök. 

En förklaring kan vara att majoriteten av de frön från L. communis i jorden var nya 

och begravdes i bearbetningen, vilket kan ha inducerat ett ljuskrav och gjort att dessa 

frön inte gror förrän de vänds upp i nästa bearbetning. Det kan också bero på att 

bearbetningarna skedde utanför L. communis groningsperiodicitet, vilket gör att 

fröna inte gror förrän nästa år. En annan tänkbar orsak är att den första bearbetningen 

stimulerade så många frön att fröbanken i jordens övre lager tömdes. Andersson & 

Milberg (1998) visade i ett försök att groningsvilan hos frön inom samma art kan 

variera inom population och mellan år och att vissa arter kan ha ett slumpmässigt 

mönster i sin groningsvila. Denna variation inom arterna gör det svårt att med sä-

kerhet avgöra vad som orsakade att dessa arter reagerade så olika på bearbetning-

arna. 

 

Det finns ett stort utrymme till att förändra försöksmetoden för att undersöka 

redskapens effekt ytterligare. I detta försök var skillnaderna i bearbetningsdjupen 

små för att undersöka effekten av redskapen vid grund bearbetning, men det vore 

intressant att undersöka effekten med större skillnader i bearbetningsdjup. 

CrossCutter Disc har kapaciteten att bearbeta så grunt som 1 - 2 cm och både stan-

dardtallrikar och gåsfotsskär ger bäst effekt på ett djup över 5 cm. I ett upprepat 

försök vore det intressant att bearbeta med redskapen efter dessa rekommenderade 

djup. Ett alternativ vore att bearbeta grunt på 3 - 4 cm vid den första överfarten och 

ultragrunt på 1 - 2 cm vid den andra. Syftet med det upplägget vore att bearbeta 

ogräs och spillsäd, samt stimulera till groning av frön i jordens övre lager vid den 

första bearbetningen och sedan bekämpa uppkomna ogräs utan att stimulera till yt-

terligare groning vid den andra överfarten.  

 

Enligt Andersson & Milberg (1998), samt Cordeau et al. (2017) är det platsen 

som har den största betydelsen för ogräsfloran, inte bearbetning, väder eller tid-

punkt. Med den kunskapen bör samma försök genomföras på flera platser samtidigt 

och på så sätt kunna bortse från de platsspecifika förhållandena. För att utvärdera 

den exakta effekten av en falsk såbädd krävs kunskap om den existerande fröban-

ken, för att kunna beräkna hur stor andel av frön som gror till följd av bearbetningen. 

I ett fältförsök kan fördelningen av ogräsfrön variera kraftigt mellan försöksrutorna 

och i detta försök finns också en osäkerhet kring hur stor andelen av ogräsplantorna 



32 
 

som lämnades kvar vid bearbetningen, jämfört med hur många som var nyupp-

komna. Vid ytterligare försök bör fältet kontrolleras kontinuerligt för att uppskatta 

hur groningen av ogräs och spillsäd utvecklas mellan räkningarna. Fältet där försö-

ket utfördes plöjs vanligtvis årligen, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom att 

plöjningen kan ha orsakat att en fröbank byggts upp under många år. Resultatet kan 

då ha blivit annorlunda på ett fält med en annan jordbearbetningsstrategi, till exem-

pel direktsådd, där majoriteten av ogräsfrön finns i jordens övre lager. Effekten av 

samma försök på ett fält med långvarig direktsådd hade därför troligtvis blivit högre. 

 

I framtidens lantbruk behövs alternativa metoder till herbicider och därför är 

falsk såbädd en metod värd att undersöka vidare, trots att studien inte visade några 

fördelar med metoden. Det är viktigt att forska vidare om vilka förutsättningar som 

krävs för att lyckas med falsk såbädd, för att kunna förmedla denna viktiga kunskap 

till lantbrukare.  
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Försöket lyckades inte styrka hypotesen om att finns en fördel med att bearbeta 

med CrossCutter Disc istället för standardtallrik eller gåsfotsskär i en falsk såbädd. 

Resultatet visar inte heller en skillnad i det totala antalet spillsäd och ogräs mellan 

bearbetningarna och obehandlat led.  

 

Efter den andra bearbetningen ökade ogräsförekomsten i samtliga försöksled, 

vilket kan förklaras av väderförhållandena under försökets gång. Det kan också be-

tyda att två överfarter krävdes för att stimulera ogräsfrön att gro och att ytterligare 

en överfart var nödvändig. Det kan också bero på att ogräsarterna i försöket av olika 

anledningar inte var groningsdugliga vid den första överfarten.  

 

Resultatet visar att effekten med falsk såbädd varierar med ogräsarter och för att 

uppnå ett lyckat resultat med falsk såbädd krävs därför god kunskap om ogräsfloran 

och fröbankens sammansättning. Samtliga bearbetningar hade god effekt mot T. 

perforatum och L. communis. Veronica agrestis ökade kraftigt i antal efter upprepad 

bearbetning med CrossCutter Disc, bearbetning med CrossCutter Disc och standard-

tallrik, bearbetning med CrossCutter Disc och gåsfot, samt upprepad bearbetning 

med gåsfot.   

 

Trots att försöket inte visade en fördel med att använda falsk såbädd är det en 

metod värd att undersöka vidare, eftersom att alternativ till herbicider troligtvis 

kommer att bli allt viktigare i framtiden. Försöket visade att bearbetningarna påver-

kade ogräsflorans sammansättning vilket tyder på att fröbanken påverkats. Ytterli-

gare försök bör därför göras för att undersöka effekten av redskapen och framtida 

försök bör vara placerade på olika platser geografiskt och även fortsätta till efter 

sådden av kommande gröda för att kunna avgöra resultatet av den falska såbädden. 
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